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Valamossa

Toukokuussa kokoon-
nuttiin Valamon 
luostariin pohtimaan, 
tarvitaanko hyvyyttä, 
totuutta ja kauneutta 

kvartaalitaloudessa. Puhumaan oli 
kutsuttu väkeä yhteiskunnan eri 
alueilta: tieteen, talouden ja taiteen 
piiristä. Kaksipäiväisen seminaarin 
tuottaja ja puuhanainen, yritys-
johtaja Mervi Wallenius, vetäytyi 
itse luostarin rauhaan hakemaan 
uutta näkökulmaa aikaamme rii-
vaaviin ongelmiin.

Avauspuheessa igumeni Sergei 
viittasi nykytalouden arvomaa-
ilmaan ja puolusti pehmeämpää 
arvopääomaa. Tietyssä mielessä 
luostari merkitsee downshiftausta, 
kohtuullistamista ja luopumista, 
mutta tuossa luopumisessa myös uu-
delleen löytämistä.

Puheenjohtajaksi kutsuttu toi-
mittaja Maarit Tastula käänsi arvo-
pääomapakan ympäri – hän julisti 
ihmisen ja luonnon talouden uusiksi 
koviksi arvoiksi. Jos kerran talouden 
kielessä nimitys ”kovat arvot” tar-
koittaa uskottavimpia arvoja, ne ovat 
silloin se inhimillinen ja luonnol-
linen perusta, jolta talousmaailma 
lopulta ponnistaa. Tastula muistutti 
luonnon altruismista, jonka mer-
kitys on unohdettu, vaikka par-
haiten selvinneissä ihmisheimoissa 
juuri epäitsekkyys on kukoistanut. 
Kiireen keskeltä Valamoon selvin-
neille kuulijoilleen Tastula korosti 
myös luonnon hitautta ja luonnon-
virtaa – slow ja flow.

Jyväskylän yliopiston rehtori 
Aino Sallinen käänsi syyttävän sor-
mensa yleisön suuntaan. Hän tivasi, 
mitä luonnolle ollaan tekemässä. 
Siinä missä Tastula oli saanut taiot- 
tua esitykseensä positiivisen mah-
dollistamisen sävyn, palautti Sal-
linen kuulijakuntansa ankean maan 
pinnalle luonnonriistopuheillaan. 
Kun rehtori uteli, mitä maailmaa 
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luonnehtivia adjektiivejä yleisön aja-
tuksissa pyörii, kaikuivat mielessäni 
– Valamon luonnonrauhasta kevään-
korvalla inspiroituneena – rauhal-
lisuus ja valoisuus, mutta Sallinen 
kaipasi kiirettä, ahdistuneisuutta ja 
pimeyttä. Tätä laatua tippuilikin 
useiden kuulijoiden suusta. Joku 
sentään rohkaistui kuiskaamaan 
sanan ”seesteisyys”. Jää askarrut-
tamaan, onko luonnon arvostuksen 
otaksuttu hyvyys Sallisen maailmassa 
hyvää tahtoa, joka syntyy vapaasta 
moraalisesta valinnasta, vai pelkkää 
pakkopullaa.

Sallisen syvällisin huomio 
koski lopulta kairosta – hetkeä, 
joka muuttaa maailmaa. Arvoihin 
ja arvostuksiin kaivataan kaiketi 
muutosta, mutta kukaan ei kerro, 
miten tuollainen muutos tapahtuisi. 
Ilmaan virinnyt melankolia haihtui 
päivän päätteeksi, kun kirjailija-
filosofi Torsti Lehtinen, taiteilija 
Kuutti Lavonen ja ohjaaja Kalle 
Holmberg ottivat toisistaan mittaa 

tiukaksi käyneessä paneelikeskuste-
lussa. Kolmikko kyseli, mitä totuus 
lopulta merkitsee taiteessa ja kuinka 
arvoja sekä totuuksia voidaan kuvata 
kunkin harjoittamassa taiteenlajissa.

Toisena seminaaripäivänä taiteen 
tutkija ja tohtori Sam Inkinen lai-
naili erinäisten ajattelijoiden lausah-
duksia tehokkaassa esitelmässään, 
joka sivusi ajoittain seminaarin aihe-
piiriä. Totuutta ja merkityksiä lähes-
tyttiin muissakin puheenvuoroissa. 
Esimerkiksi päivän paneelikeskus-
telussa väiteltiin sanojen ja kuvien 
voimasta. Ensin korostui erillisyys: 
kuvat koettiin universaaleina, kun 
taas sanat ja kieli oppijärjestelmänä, 
jota kaikki eivät voi ymmärtää. Lo-
pulta myönnettiin, että kuvatkin tar-
vitsevat tulkintaa ja kulttuurista ym-
märrystä. Seminaarin avainteemaa 
totuutta sovellettiin eri ilmaisukei-
noihin, mutta yhtymäkohta kvartaa-
litalouteen jäi edelleen ohueksi.

Erilaisten totuuksien ja johta-
juuksien ohella tavoiteltiin myös 

kauneuden ja hyvyyden käsitteitä 
sekä sisältöjä. Seminaarin otsikko-
kysymykseen ”Tarvitaanko hyvyyttä, 
totuutta ja kauneutta kvartaalitalou-
dessa?” saatiin paljon puoltavia vas-
tauksia, mutta termien merkitykset 
jäivät laihoiksi. Niin Tastulan kuin 
Lehtisenkin mukaan näitä hienoja 
asioita on vaikea lausua. Tastula na-
pautti turhautuneena, ettei hyvyys 
tunnu kiinnostavan ihmisiä.

Tapahtuman päätteeksi taiteilija 
Kim-Peter Waltzer esitteli Valamon 
sillan kupeessa sijaitsevan kokonais-
taideteoksensa, Sillankorvan. Teos 
vastaa viimein konkreettisesti se-
minaarin ydinkysymykseen: kyllä 
kauneutta, hyvyyttä ja totuutta tar-
vitaan talousmaailmassa. Sillankorva 
on kvartaalitaloudessa uupuneille 
tarkoitettu levähdyspaikka kaukana 
maailman kiireestä – kaunis tila ar-
vokkaassa ympäristössä, jossa kukin 
vieras voi etsiä omaa totuuttaan.

Tarja Laukkanen

”Tastula napautti 
turhautuneena, ettei hyvyys 
tunnu kiinnostavan ihmisiä.”


